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TURUN KAUPUNGIN HYVINVOINTITOIMIALA  
TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI                               
OPISKELUTERVEYDENHUOLTO      

Uudenmaantie 43, 20720 Turku.  
 

OPISKELIJAN ROKOTUSSUOJAN SELVITYS  
 
1. Tartuntatautilaki 1227/2016 48 §:  
1.3.2018 alkaen työskentelyyn sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja 
potilastiloissa, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seuraamuksille 
alttiita asiakkaita tai potilaita, saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, jolla on puutteellinen  
rokotussuoja.  
 
Tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita henkilöitä ovat esimerkiksi:  
• potilaat, joiden puolustusjärjestelmä on merkittävästi heikentynyt sairauden/ sen hoidon takia  
• alle yksivuotiaat  
• 65 vuotta täyttäneet  
• raskaana olevat  
 
Työntekijällä ja työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava:  
1) rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan  
2) rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan  
3) lisäksi imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan 

 

2. Tartuntatautilaki 1227/2016 55§: Työnantajan on vaadittava työntekijältä luotettavaa selvitystä siitä, 

ettei hän sairasta hengityselinten tuberkuloosia. Ennen kuin työntekijän/opiskelijan/harjoittelijan/sijaisen 

kanssa on käyty läpi mahdollinen arvio hengityselinten tuberkuloosista, hän ei saa toimia 

 sosiaalihuollon tai terveydenhuollon toimintayksiköissä 

 alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä 
 

Tarkoituksena on estää tuberkuloosin leviämistä. 

Terveydenhuollon yksiköillä on potilaiden suojaamiseksi velvollisuus evätä harjoittelujakso, mikäli 

opiskelija ei ole rokotettu tai hän on rokotettu vain osittain. 

Tartuntatautilain mukaiset tarvittavat rokotukset annetaan opintojen alettua 

opiskeluterveydenhuollossa. Kaikilta potilastyössä olevilta opiskelijoilta edellytetään, että he ottavat 

myös vuosittaisen maksuttoman influenssarokotteen.      

 

Täytä ja allekirjoita tämä lomake ja postita lomake osoitteeseen   
 
Opiskeluterveydenhuolto/Terveydenhoitaja 

Uudenmaantie 43 

PL 955 

20101 Turku 

 



Sukunimi: ________________________________     Etunimi: _____________________________ 

 

Henkilötunnus: ____________________________  Puhelin: _____________________________ 

 

Osoite: _________________________________________________________________________ 

 

Sähköpostiosoite: _________________________________________________________________ 

 

Koulutus / tuleva ammatti __________________________________________________________ 

  

 
Tuhkarokko 

 

Oletko sairastanut tuhkarokon  

Kyllä____ En_____ (tai en tiedä) 

 

Jos et ole sairastanut, niin 

- oletko saanut 2 annosta tuhkarokko- tai MPR -rokotetta vähintään 6kk välein? 

Kyllä____ En____ 
 

 Tuhkarokkorokotus on tullut rokotusohjelmaan v. 1975. 1960-70-luvun vaihteessa syntyneet eivät 
välttämättä ole sairastaneet tuhkarokkoa eivätkä saaneet tuhkarokkorokotusta. V. 1975 jälkeen syntyneet 
ovat saaneet tuhkarokkorokotuksen osana kansallista rokotusohjelmaa 
 

 

Vesirokko 

Oletko sairastanut vesirokon?  
Kyllä  ____ En  ____ 

 
Jos et ole sairastanut vesirokkoa, oletko saanut 2 vesirokkorokotusta 3 kuukauden välein?       
Kyllä___  En___  
 
 

Influenssarokote  

 

Oletko ottanut influenssarokotuksen  

Kyllä____ En____  

Olen tietoinen siitä, että tarvitsen vuosittaisen influenssarokotuksen ja tulen huolehtimaan rokotuksen 
ottamisesta    

Kyllä ____ 

  
 
 

Hinkuyskä 
 

Oletko saanut hinkuyskärokotteen viimeisten 5 vuoden aikana? 
      
Kyllä _____   En_____ 

  
Hinkuyskärokote on yhdistetty jäykkäkouristus-kurkkumätärokotukseen (dtap) ja se voidaan antaa 
aikaisintaan 2 vuoden kuluttua edellisestä jäykkäkouristusrokotteesta. Aiemmin hinkuyskärokotetta 
on annettu lähinnä lapsille ja nuorille, ja kansallisen rokotusohjelman viimeinen hinkuyskärokote 
annetaan n. 14-vuotiaana. Jatkossa hinkuyskärokote annetaan 5 vuoden välein.  
 
 
Edellisen jäykkäkouristus-kurkkumätärokotuksen ajankohta oli vuonna _____________  
 

 
 



B-HEPATIITTI (kysymys ei liity Tartuntatautilakiin vaan kysymyksellä varmistetaan opiskelijan suojaa B-
hepatiittia vastaan) 
 
 Oletko saanut B-hepatiitti rokotussarjan (3 kertaa/ 0,1,6 kk)?  

Kyllä___  En___  
 

  

Kysymykset tuberkuloosin seulontaan liittyen: 

Alla olevasta linkistä löydät maaluettelon, josta voi tarkistaa onko kyseessä erittäin korkean tuberkuloosiriskin 
maa*: http://www.thl.fi/attachments/Infektiotaudit/Maaluettelo.pdf  
 

Kysymys Kyllä En 

Oletko syntynyt maassa, jossa tuberkuloosin ilmaantuvuus on erittäin korkea verrattuna 
Suomeen (>150/100 000/v)*? 

  

Oletko oleskellut vähintään 12 kk tai työskennellyt terveydenhuollossa vähintään 3 kk 
maassa, jossa tuberkuloosin ilmaantuvuus on erittäin korkea (>150/100 000/v)*? 

  

Oletko hoitanut missä tahansa maassa tartuntavaarallista tuberkuloosipotilasta ilman 
asianmukaista suojausta? 

  

Oletko ollut lähikontaktissa tartuttavaan keuhkotuberkuloosipotilaaseen ilman 
asianmukaista suojausta? 

  

 
*Jos työtehtävään kuuluu vastasyntyneiden hoitoa, työntekijän syntymämaan tai työskentelymaan 
tuberkuloosin ilmaantuvuusraja on matalampi >50/100 000 (ks. linkki). 
 
 
 

Kysymykset MRSA:n seulontaan liittyen:  
Alla olevat kysymykset eivät koske lääkealan opiskelijoita. 

 
Kyllä 

 
Ei 

Onko sinulla todettu MRSA?  
 
MRSA:n kantaja ei saa osallistua potilastyöhön ennen kuin harjoittelupaikan 
infektiontorjuntayksikkö on ohjeistanut henkilön. 
 

□ □ 

Oletko edeltäneen vuoden aikana ollut potilastyössä ulkomaisessa sairaalassa / 
laitoksessa?                                  

□ □ 

Oletko edeltäneen vuoden aikana itse ollut potilaana/asukkaana ulkomaisessa 
sairaalassa /laitoksessa, pakolaisleirillä, lastenkodissa tai asunut/työskennellyt 
sikatilalla? 

□ □ 

 
 
 
 
 
Vakuutan, että antamani tiedot ovat oikeat ja alkuperäisistä rokotustiedoista tarkistettu. 

 
Päivämäärä Opiskelijan allekirjoitus 
 
 
____________ ____________________________________________________  
 
Lomakkeen hyväksynyt 28.2.2018 
Jutta Peltoniemi tartuntataudeista vastaava lääkäri 
Infektioiden torjuntayksikkö 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala 
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